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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
……………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1 นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2 นายกฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3 นางเมตตา  ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4 นายจรัญ  จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
5 นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) 
6 นายปัญญา ขวัญวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
7 นายมนู  เกตุเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
8 นางสาวศุภพิชญ์  ญาณโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
9 นายณัฐพงษ์  เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                         
10 นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
11 นายพัชรินทร์  คีรีมาศทอง  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                            
12 นางพิมลรัตน์  ช่ืนบาน     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13 นายวัฏฏธรรม  นนทธิ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
14 นางสาวทิพวรรณ์  ขำโท้            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
15 นางกนกวรรณ  กลับสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
16 นายอนุ  เอี่ยมทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17 นางอภิญญา  จุติตระกูลชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                      
18 นางวราภรณ์   จิโน  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
 1.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดงานเล้ียงส่ง นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่ีย้ายไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน และต้อนรับ
เจ้าหน้าท่ีที ่ปฏิบัติงานใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี ้ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้แต่งต้ังและมอบหมายภารกิจของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ดังนี้ 

1  นางนัชชา  เก่งพานิช เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
2 นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3 นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4  นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
5 นายจารึก  นวลคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6 นายวิจิตร  โภคากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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1. นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เช่ียวชาญ ( (ด้านเวช
กรรมป้องกัน)  ต้ังแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565) 
2. นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  มอบหมายให้ดูแล กำกับกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
3. นายจรัญ จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร)  มอบหมายให้ดูแล กำกับกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
4. นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) มอบหมายให้ดูแล กำกับกลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 
 มอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำคำส่ังฯ  
 1.2 การปรับย้ายตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากการเกษียณอายุ
ราชการ ดังนี้ 
ตำแหน่งผู้บริหารเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
1. นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 
2. นายจรัญ จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
3. นางสาวอัมพวัน พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
การแต่งต้ังตำแหน่งผู้บริหาร  ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
1. นายมงคล ลือชูวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 
การแต่งต้ัง โยกย้าย ตำแหน่งผู้บริหาร ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 
1. นายสุทนต์  ท่ังศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก  
2. นายศักด์ิสิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
3. นายพงษ์ศักด์ิ ราชสมณะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แต่งต้ังใหด้ำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
4. นายวิชาญ มีเครือรอด สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
5. นายสรวุฒิ  เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย 
6. นายบุญสืบ  เปรมศรี สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ 
7. นางสายพิณ  ศิรินวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แต่งต้ังใหด้ำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ 
8. นางวราภรณ์ จิโน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ                                                   
 มอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดทำคำสั่งฯ และดำเนินการประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในช่วง 1 -15 สิงหาคม 2565 และมอบ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  
 1.3 การแต่งต้ัง เลขานุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  เนื่องจาก นางนัชชา  เก่งพานิช ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน หัวหน้างานเลขานุการ เกษียณอายุราชการ จึงได้คัดเลือกเลขานุการ  ดังนี้ 
1. นายทวี  ล้ิมรส  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  หัวหน้างานเลขานุการฯ 
2. นางภาวนา วิมาโน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. นางสาวจินดารัตน์ คงรุ่ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 1.4 การประชุมสรุปตรวจราชการ  เขตสุขภาพที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจังหวัดตาก เป็น
เจ้าภาพ  มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประสาน กำหนดการจัดประชุม และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 
รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
 1.5 พิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.7) อดีต   
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในพระบรมราชานุเคราะห์  โดย 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ในวันที ่ 20 กรกฎาคม 2565  ณ ศาลาพิบูลธรรม               
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วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมทำบุญ ได้ที่เลขานุการ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธี ให้แจ้งรายชื่อ ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ  
 1.6 ตารางกิจกรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  
  - วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565  
                                 ช่วงเช้า หน่วยแพทย์ พอ.สว ณ โรงเรียนวัดบ้านขวาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
                          ช่วงบ่าย ประชุมเตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE  
                  - วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.50 น. กิจกรรมอวยพรวันเกิดให้เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัยท่ีเกิดเดือนกรกฎาคม 2565  เวลา 09.15 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  
เวลา 11.00 น. กิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่ง นพ.กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
  - วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
   - วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย มอบ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประสานกับประชาสัมพันธ์จังหวัด ยกเลิกการแถลงข่าวCovid-19  
 - วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนกรกฎาคม 2565  
 - วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
 - วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 – 1 สิงหาคม 2565 มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER 
ONE ประจำปี 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9 ประจำปีงบประมาณ 
2565 ให้คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9 ปีงบประมาณ 2565 
 
วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม   
             3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  
ตาราง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 
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ตาราง สรุปค่าใช้จ่ายงบพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 

    

ตาราง  ติดตามการเบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565  

 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,478,014  บาท 
โดยได้กันงบสำหรับส่วนกลางจำนวน 1,550,000 บาท มีเงินเหลือใช้สำหรับแผนงาน/โครงการ จำนวน 928,014 บาท 
ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รวมงบประมาณ
ท่ีได้รับท้ังหมด) คิดเป็นร้อยละ 86.81 ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการปี 2565   ท่ีขอ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,290,520 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายที่ใช้สำหรับแผนงาน/โครงการ จำนวน 928,014 
บาท และมีงบประมาณรายจ่าย จากงบปฐมภูมิเพิ่มเติม 2 งวด รวมเป็นเงิน 491,000 บาท รวมเงินที่ใช้แผนงาน/
โครงการรวม 1,419,014 บาท ซึ่งมี 3 กลุ่มงาน ท่ีไม่ใช้งบประมาณรายจ่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คือ กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และในเดือนกรกฎาคม 2565 ได้รับการส่งเงินคืน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 11,000 
บาท กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 3,800 บาท กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 960 บาท รวมเป็นเงิน 15,760 บาท  มีการเบิก
จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการคิดเป็นร้อยละ 81.04 ซึ่งทุกกลุ่มงานเบิกจ่ายได้ตาม Timeline  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             3.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) และรายงาน
ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
                  3.2.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน 
รายการส่ิงก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 (ขยายการเบิกจ่ายเหล่ือมปี) ดังนี้ 
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร (6 งวด) : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวด 4-6 และคาดว่าจะส่งมอบงวด 4 ภายในเดือน
กรกฎาคม 2565 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก (8 งวด) : ส้ินสุดการบริหารสัญญา ตรวจจับและ
ส่งมอบครบงวดงานเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย (8 งวด) : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา      
งวดท่ี 4-8 และคาดว่าจะส่งมอบงวด 4 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
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                  3.2.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
1. รายการส่ิงก่อสร้างผูกพันข้ามป ีอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ช้ัน ( 15 งวด ) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
: อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวด ตามงวดงานงวดเงิน งวดท่ี 1 และคาดว่าจะเบิก-จ่าย ภายใน วันท่ี 17 สิงหาคม 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  
             4.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข :  
 4.1.1 ทบทวนราคาค่าใช้จ่ายในโครงการ :  
ตาราง รายการค่าใช้จ่ายโครงการ (18 กรกฎาคม 2565) 

 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติ ใหใ้ช้รายการค่าใช้จ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามอัตราท่ีปรับใหม ่
 

 4.1.2 พิจารณา การปรับเปล่ียนกำหนดการนิเทศงานฯ รอบท่ี 2/2565  ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565  
ตาราง กำหนดการนิเทศงาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 2/2565 ณ วันที่ 18 
กรกฎาคม 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.1.3 พิจารณาปรับแผนงบประมาณ โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2565  : 
เนื่องจาก มีการปรับเพิ่มจำนวนคนเข้าร่วมประชุม และปรับแก้ไขจำนวนบุคลากรผู้ได้รับเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565  
1. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแผนงบประมาณเดิม คือ 
68,000 บาท เนื่องจาก มีการปรับลดจำนวนบุคลากรผู้ได้รับเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 จึงขอปรับใช้งบประมาณใน
โครงการ จำนวน 65,000 บาท 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ สร้างสุขในการทำงานบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565  
ตามแผนงบประมาณเดิม คือ 70,000 บาท เนื่องจาก มีการปรับเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานเดิมจำนวน 200 คน เป็น 400 คน 
จึงขอปรับเพิ่มงบประมาณในโครงการ จำนวน 140,000 บาท 
  ท้ังนี้ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม จำนวน 67,500 บาท 
มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้ใช้งบประมาณในโครงการ รายละเอียดดังตาราง (อนุมัติงบประมาณเพิ่ม จำนวน 30,000 บาท) 
ตาราง งบประมาณในโครงการฯ 

 
สถานที่ : โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  
  และ มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดทำรายละเอียดการจัดโครงการ เพิ่มเติม นำเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เดือนสิงหาคม 2565 
 

             4.2 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป : ขอรับจัดสรรเงินเพิ่ม ตามรายการท่ีอนุมัติ 
ตาราง รายการขอรับจัดสรรเงินเพิ่ม จำนวน 68,164.31 บาท 

 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติ และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ก่อน หากไม่เพียงพอจึงให้ใช้งบประมาณเงิน
บำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 

             4.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล :  
 4.3.1 ข้าราชการขอย้ายออก สสจ.สุโขทัย (ข้ามจังหวัด) : ข้าราชการขอย้ายไป ปฏิบัติราชการสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 1 ราย  (มีผลตั้งแต่ ผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) คือ นายอภิชัย สีธิ  ตำแหน่ง
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นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด อายุราชการ 2 ปี 13 เดือน 
เหตุผลการขอย้าย เพื่อดูแลมารดาท่ีป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ,ความดันโลหิตสูง,เบาหวานและไขมันในเลือดสูง  
มติที่ประชุม : ให้นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในเดือนสิงหาคม 2565 โดยให้พบนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ก่อนนำเข้าวาระ 
 4.3.2 พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข : การดำเนินงานองค์กรแห่งความสขุที่มี
คุณภาพ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ คือ  
- รอบ 6 เดือน เกณฑ์คือ ร้อยละ 70 ของบุคลากร ในหน่วยงานมีการประเมินความสุขบุคลากร จังหวัดสุโขทัย ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 98.41  
- รอบ 12 เดือน เกณฑ์คือ องค์กรแห่งความสุขมีคุณภาพระดับจังหวัด 1 แห่ง จึงขอพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานฯ 
จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 แห่ง 
มติที่ประชุม : ให้ส่ง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เป็นตัวแทนองค์กรแห่งความสุขมีคุณภาพระดับจังหวัดสุโขทัย และ
มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ โดยการ SWOT ในภาพรวมจังหวัด 
 

             4.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด :  
 4.4.1 ขอรับการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ ปี 
2565 : จังหวัดสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ใน
ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 200,000 บาท รายละเอียดดังตาราง 
ตาราง รายการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

 
มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท โดยใช้เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ให้เบิก-จ่ายตามความเป็นจริง ค่าจ้างเหมารถตู้ให้คันละ 1,800 บาท/วัน 
 

 4.4.2 การพิจารณาแผนการดำเนินงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี 2565 / ปี 2566 
1. แผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ปีงบประมาณ 2565 (โครงการท่ียังไม่ได้ดำเนินการ) 
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย :  เด็ก, ผู้ปกครอง และ
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  จำนวน 100 คน งบประมาณ : เงินทดรองหมุนเวียน พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย  จำนวน 
10,000 บาท ข้อพิจารณา : เห็นควรดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2565 
มติที่ประชุม : อนุมัติ 
 - โครงการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการและ
อนุกรรมการ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย จำนวน 100 คน x 2 ครั้ง งบประมาณ : เงินทดรองหมุนเวียน พอ.สว. ประจำ 
จังหวัดสุโขทัย จำนวน 20,000 บาท ข้อพิจารณา : เห็นควรดำเนินการในเดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง 
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มติที ่ประชุม : อนุมัติ ให้จัดประชุมประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้  ให้มีอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
งบประมาณคนละ 30 บาท โดยไม่มีการเล้ียงอาหารกลางวัน  
2. กำหนดการหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำเดือนสิงหาคม 2565 : กำหนดการ ในวันท่ี 18  สิงหาคม  2565 
ณ  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
3. (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ปีงบประมาณ 2566 
 - แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยจังหวัดเคล่ือนท่ี และแผนงานเฉพาะกิจ 
รายละเอียดดังนี้ 

 
มติที่ประชุม : อนุมัติ 
 - แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย  : โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก 
เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 100 คน สถานท่ี ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 - แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย 

 
หมายเหตุ : เป็นแผนเดิมท่ีเล่ือนการดำเนินงานเนือ่งจากสถานการณ์โควิด-19  สำหรับวันท่ีดำเนินงานมูลนิธิจะเป็นผู้
กำหนดให้หลังจากมีการเสนอแผนฯ 
มติที่ประชุม : อนุมัติ  
 - แผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรม  

 
หมายเหตุ : มูลนิธิ พอ.สว. กำหนดให้เสนอแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
มติที่ประชุม : อนุมัติ  
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วาระที่ 5 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
  5.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
   5.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด งวด 1-2 
ตาราง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติดแยกโรงพยาบาล ( หมวดบำบัดฯ รหัสกิจกรรม21002651264200000 ) 

 
 

ตารางรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแยกรายโรงพยาบาล ( หมวดติดตามฯ รหัสกิจกรรม21002658756300000) 

 
หมายเหตุ งบประมาณท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำส่งมายัง สสจ.สุโขทัย ท้ังนี้ เร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติดให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และเนื่องด้วยได้รับการประสานงานจาก 
กบรส.ให้ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติดเหตุจาก การจัดสรรมาไม่ครบ และ ทาง กบรส.ได้จัดสรรเพิ่มเติม
ตามยอดมาในวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 จึงประสานทางโรงพยาบาลทุกแห่ง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
ประธาน : มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด ติดตามการสุ่มตรวจสารเสพติด ในเจ้าหน้าท่ีสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยทุกหน่วยงาน กรณีที่พบผลบวกในเจ้าหน้าที่ ให้ติดตามมาตรการการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน สำหรับการเบิก-จ่ายงบประมาณยาเสพติด งวด 1-2 ให้แล้วเสร็จร้อยละ 100 ภายในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2565 มอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ศึกษาข้อมูลการตรวจหาสารกัญชาด้วยชุด 
Test strips  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 5.1.2 รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 
ตาราง  เป้าหมาย/ผลงาน การลงทะเบียนผ่าน platform ก้าวท้าใจ Season 4 จำแนกรายอำเภอ  
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มติที่ประชุม : รับทราบ 
 5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ : เงินสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมภูมิภาค : เงินจัดสรรเพื่อ
สนับสนุนงานการบริหารจัดการกองทุนประกนัสังคมในส่วนภูมิภาค จากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
จำนวน 1,000,000 บาท เข้าบัญชี “เงินบริหารจัดการประกันสังคม จังหวัดสุโขทัย” 
ระเบียบ เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข 
วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อชดเชยให้แก่หน่วยบริการท่ีให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
2. เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี ่ยวข้องกับการประกันสังคมให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ประกันตน 
3. เพื่อการศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 
ห้ามจ่าย 
1. รายจ่ายในลักษณะบำเหน็จบำนาญ 
2. ค่าซ่อมแซมสำนักงาน อาคารซึ่งมิใช่เป็นการต่อเติมปรับปรุงท่ีมีราคาเกินกว่า 100,000 บาท 
3. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
4. ค่าครุภัณฑ์ซึ่งมีราคาเกินกว่าหน่วยละ 200,000 บาท 
5. ซื้อยานพาหนะ 
6. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
7. การเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 
 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) : สืบเนื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี     
24 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3 แห่ง ได้ขอสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก จำนวน 50,000 บาท, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร 
จำนวน 60,000 บาท และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 50,000 บาท และยังไม่ได้รับอนุมัติ 
โดยใหจั้ดลำดับความสำคัญของหน่วยงานท่ีต้องการรับสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ปรับลดงบประมาณ 
แห่งละ 10,000 บาท ดังนี้ 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก จำนวน 40,000 บาท 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร จำนวน 50,000 บาท 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 40,000 บาท รวมจำนวน 3 แห่ง จำนวน 130,000 บาท  
 ท้ังนี้ จึงขอใหพ้ิจารณาใช้เงินบริหารจัดการประกันสังคม สนับสนุนการปรับปรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3 แห่ง 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป : รายการซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (เพดานรั่ว)        
ขอพิจารณาใช้เงินบริหารจัดการประกันสังคม 
ประธาน : ให้นำรายการปรับปรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3 แห่ง เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ CFO  เพื่อ
ขอพิจารณาใช้เงินบริหารจัดการประกันสังคม สำหรับ รายการซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
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สุโขทัย ให้กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว  ใหป้ระชุมคณะกรรมการ CFO วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
เวลา 13.00 น.และประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนสิงหาคม วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ : โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 
เฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพท่ี 2  : กำลังอยู่ระหว่างเขตสุขภาพท่ี 2 ช้ีแจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม 
กลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรม : 10 วัน 1 ล้านคน แบ่งเป็น 9 แสนคน ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ 
และนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และ 1 แสนคน ออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น สู่เป้าหมาย คือ “แผ่นดิน
ไทย ไร้สโตรค” 
 
ตาราง กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

 
แผนการจัดกิจกรรม (จำนวน 10 วัน) ต้ังแต่วันท่ี 21-30 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม  
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประสาน สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 รายละเอียดการจัดงาน และนำเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป  
 

 5.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : รายงานตำแหน่งว่าง สสจ.สุโขทัย 

 
ประธาน : ลำดับที่ 6 เจ้าพนักงานธุรการ กรณีได้รับการจัดสรรจาก สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้นำเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะจัดสรรให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลำดับแรก เพื่อทดแทน นางสาว
จินดารัตน์ คงรุ่ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ที่จะย้ายเป็นเลขานุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ใน
ปีงบประมาณ 2566 ส่วนลำดับที่ 7 – 8 ให้รอ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้ง และให้รายงานตำแหน่งวา่ง 
เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทุกครั้ง 
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 5.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ :  
  5.5.1 รายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย สสจ.สุโขทัย ไตรมาส 3/2565  
ตาราง  การสำรวจ  ครั้งท่ี 1  ณ วันท่ี 10 มถิุนายน 2565 

ภาชนะ จำนวน จำนวนที่พบลูกน้ำ 
แจกัน 6 - 
ยางรถยนต์ 22 - 
จานรองกระถางต้นไม้ 13 - 
ภาชนะใส่น้ำใช้ 6 - 
ภาชนะที่ไม่ได้ใช้ 18 7 
รวม 65 7 /ค่า CI = 10.77 

 

ตาราง  การสำรวจ ครั้งท่ี 2 ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
ภาชนะ จำนวน จำนวนที่พบลูกน้ำ 

แจกัน 4 - 
ยางรถยนต์ 20 12 
จานรองกระถางต้นไม้ 7 - 
ภาชนะใส่น้ำใช้ 1 1 
ภาชนะที่ไม่ได้ใช้ 15 3 
รวม 47            16 /ค่า CI = 34.04  

 โดยพบที่ภาชนะ ของพื้นที่สาธารณะ เช่น จานรองกระถางต้นไม้, ถังสี, ถังใส่น้ำ, ในห้องน้ำพนักงานขับรถ, ยาง
รถยนต์ และกองป้ายไวนิล 
มติที่ประชุม : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร), ประธานกิจกรรม 5 ส, ประธานกิจกรรมจิตอาสา 
และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในทุกจุด ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565  
 

 5.5.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบซี 
ตาราง ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ของจังหวัดสุโขทัย 

 
สาเหตุท่ีผู้ป่วยมีผล Viral load มากกว่า 5000 IU ยังไม่ได้รับยาไวรัสตับอักเสบซี  
1. ประเมินค่าตับ ด้วยวิธี APRI SCORE มีค่าน้อยกว่า 0.5 ( 0.5 – 1.5 ) 
2. งดด่ืมสุรายังไม่ครบ 6 เดือน 
3. มีค่าไตอยู่ในระดับสูง  
4. ผู้ป่วยอยู่ระหว่างให้ยาโรคอื่นอยู่ เช่น วัณโรค 
5. ผู้ป่วยมีค่า APRI SCORE มีค่ามากกว่า 1.5 ( ส่งผู้ป่วยรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลพุทธชินราช ) 
รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดสรรชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 4,000 ชุด ในกลุ่มข้าราชการ พนักราชการ
และบุคลากรอื่นๆกระทรวงสาธารณสุข ดังเอกสารการประชุม  



13 
 
ประธาน : ใหน้ำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนกรกฎาคม 2565  
 
 

วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
 6.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) : การแสดงความยินดี นายแพทยก์ฤษณะ 
แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในโอกาสไปปฏิบัติงานท่ีจังหวัดลำพูน และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมาปฏิบัติงานใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และกิจกรรมอำลาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติภารกิจเสร็จส้ิน
ตามสัญญา วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั ้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย มีกำหนดการ ดังนี้ 
 
เวลา 11.00 น.    เจ้าหน้าท่ีพร้อมกันท่ีลานเอนกประสงค์ ช้ัน 1 สสจ.สุโขทัย 
เวลา 11.00-11.30 น.   กิจกรรมที่ 1 แสดงความยินดีเจ้าหน้าที่ที ่มาปฏิบัติงานใหม่ สสจ.สุโขทัย และกิจกรรม

อำลาเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นตามสัญญา เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่ และผู้
ปฏิบัติภารกิจเสร็จส้ินตามสัญญา กล่าวแนะนำตัว 
 - เรียนเชิญท่านประธานในพิธี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นพ.สสจ.กล่าวให้โอวาท และมอบ
ของท่ีระลึก 

เวลา 11.30-12.00 น.   กิจกรรมท่ี 2 แสดงความยินดี นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล  รอง นพ.สสจ. (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) ไปปฏิบัติงานท่ีจังหวัดลำพูน 
 - ประธานในพิธี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวแสดง
ความยินดี และมอบของท่ีระลึก 
- รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  มอบของท่ีระลึก 
- หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าท่ี  มอบของท่ีระลึก เจ้าหน้าท่ีร่วมแสดงความยินดี 
- นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล รอง นพ.สสจ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวความรู้สึก 

เวลา 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารร่วมกันโต๊ะจีนร้านสือกิมสุน (ตาปั๊ก) 
ประธาน : มอบ หัวหน้ากลุ่มงาน แจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) 
 

 6.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) : การประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลดีเด่น ระดับภาคเหนือ ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Webex Meetings) ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565  ขอสนับสนุน นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน ในการอำนวยความสะดวกด้านระบบการประชุมทางไกลดังกล่าว 
 ประธาน : มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการดูแลระบบการประชุม 
 

 6.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : การประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จาก
บทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน
2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60  ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ เบิกจากต้นสังกัด คนละ 2,050 บาท (ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มระหว่างการประชุม) 
กำหนดลงทะเบียนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565  
ประธาน :  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , ตัวแทนแม่บ้านสาธารณสุขสาขา
จังหวัดสุโขทัย 1 คน, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) , หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ และมอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) คำนวณค่าเดินทางระหว่าง 
การเดินทางโดยรถตู้ และเครื่องบิน  
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 6.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : กรณี นางสาว
เจนนิษา เท่ียงตรง (สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด) และนางสาวอชิรญาณ์  นัยเนตร (สังกัด
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ ท่ีจะส้ินสุดสัญญาในวันท่ี 2 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก 
เป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความขยัน ต้ังใจทำงาน มีจิตอาสา สุภาพเรียบร้อย และรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างดี 
จึงขอสนับสนุนการจ้างงาน ต่อเนื่อง 
มติที่ประชุม : พิจารณาจ้าง นางสาวเจนนิษา เที่ยงตรง และนางสาวอชิรญาณ์  นัยเนตร ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในอัตราค่าจ้างรายวัน  550 บาท/วัน ให้ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  มอบ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี ต้ังแต่วันท่ี 1 
สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 และส้ินเดือนกันยายน 2565 มอบ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ทำการประเมินผลการดำเนินงาน
ก่อนต่อสัญญาในปีงบประมาณ 2566  
 
 6.5 กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข :  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งที่ 7/2565 วันท่ี  27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย 

วาระที่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

วาระก่อน
การประชุม 

1. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายแพทยม์งคล ลือชูวงศ์ ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรง    
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 
2. มอบรางวัล ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 
   โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่นระดับจังหวัด  
6. มอบเกียรติบัตร รพ.สต. ฉีดวัคซีน โควิด - 19  ได้ครอบคลุม 70 % ข้ึนไป 
7. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี 6/2565  เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

3. เรื่องสืบเน่ือง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 -2565 
3.2 การตรวจสุขภาพเจ้าหนา้ท่ี จังหวัดสุโขทัย 

 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 

4. เรื่องเพื่อทราบ   
4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     4.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)   
     4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
     4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
     4.1.4 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ)  
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป 
4.3 โรงพยาบาลชุมชน 
4.4 สาธารณสุขอำเภอ 
4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     4.5.1 โรคฝีดาษลิง / รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรค  
      /การดำเนินงานโรคตับอักเสบ ซี  และ รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จ.สุโขทัย 
     4.5.2 Service plan สาขาตรวจสุขภาพ /สาขากญัชาทางการแพทย ์

 
 
นพ.กฤษณะ  แก้วมูล 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จนัทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ประธาน SP. สาขาตรวจสุขภาพ /สาขา
กัญชาทางการแพทย์ 
 

5. เรื่องเพื่อพิจารณา  
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5.1 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานฯ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
6.  เรื่องอื่นๆ  

 
ปิดประชุม :  เวลา 16.30 น. 
 

                จิราภรณ์  สุกันทา                                                ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ 
            (นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา)                                    (นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ)      
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




